DTK NYT 2020-01

DRAKEN KUR 2020
Årets første event løb af stablen, lørdag den 25. januar. Vi mønstrede det største
antal deltagere nogensinde, nemlig ikke mindre end 38 veloplagte medlemmer.
Da jeg desværre ikke selv havde mulighed for at deltage denne gang, har jeg
glad lyttet til de tilfredse beretninger og læst de rosende mails, der er landet i min
mailboks efterfølgende. I bestyrelsen har vi en aftale med Kurt om fotografering.
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Da vi under arrangementerne har lidt
småtravlt med de ting
der skal foregå, når vi
næsten aldrig selv, at
få taget billeder af
begivenhederne,
men det når Kurt.
Han har et godt øje
for gode motiver, så
vi er meget glade for,
at han har påtaget sig
opgaven. Det er i vid
udstrækning hans
fine billeder, vi bruger
i medlemsbladet.
Foreningen gemmer
også på andre kreative talenter, jeg vil her gerne fremhæve Tommy, som igen i
år har stået for den meget relevante - og professionelt udførte bordpynt. Stor tak
til jer begge, dels for at dokumentere hvad der foregår, dels for at hygge om os,
når vi er samlet. Foruden en gennemgang af årets program, blev der også
snakket en ny T-shirt. Ikke sådan at forstå, at den gamle skal udgå, vi har bare
lyst til at præsentere et nyt design, og det har vi bedt Glenn, endnu et af vore
kreative medlemmer, om at udvikle for os. Vi glæder os til at se, hvad han finder
på. Endelig blev der snakket formiddagsevent i forbindelse med Draken Meeting. Det forholder sig sådan, at vi efterhånden har aflagt besøg ved de fleste af
de enheder, der bor på flyvestationen. Derfor vil vi forsøge at få fat i en foredragsholder, der kan fortælle os en god og interessant historie. Bestyrelsen har
tænkt lidt i retningen af bogaktuelle PEL, der kort før jul udgav bogen: ”Testpilot
Et Liv På Grænsen”. En anden mulighed er MET, der sammen med ”Foto Henning” har udgivet bogen: ”F-16 Oplevelser På Danske Vinger”.
DRAKEN TEAMS ÅRSKALENDER
Vores årskalender er efterhånden blevet et hit blandt medlemmerne. Vi vil gerne sikre, at efterspørgslen kan imødekommes hvert år, derfor foreslår vi, at kalenderen bestilles allerede nu på f35@draken.dk. Det er meget svært at komme
med et præcist bud på, hvad kalenderen kommer til at koste, da firmaets juletilbudspris først kommer sent på året. Jeg kan dog sige så meget, at kalenderen,
uden rabat, normalt koster 150 kr. fra trykkeriet, hertil kommer eventuel forsendelse, der jo desværre er blevet dyr, ca. 70 kroner. 220 kr. ca. er altså det maksimale beløb, med prisniveauet i dag. Imidlertid er det sådan, at der sidst i november tilgår tilbud om rabat fra trykkeriet, størrelsen af rabatten er forskellig fra
år til år, og jeg kender den først så sent, at det er for sent at udbyde kalenderen
på det tidspunkt. Det bedste jeg kan sige nu er, at det samlede beløb for kalender + eventuel forsendelse højst kan komme op på ca. 220 kr. men at prisen
højst sandsynligt bliver langt mindre. Så derfor, bestil allerede nu.
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FRA KASSEREREN
Kassereren vil gerne spare penge til administration.
Derfor bliver der ikke udsendt girokort længere.
Banken forlanger nemlig gebyr.
Fremover indbetales årskontingentet derfor på en af
følgende måder:
1. Som bankoverførsel til:
Reg. No.: 5959 Konto nr.: 1228214.
2. Eller som MobilePay til nr.: 22400729
3. Eller kontant til kasserer Jørgen Jensen.
Sidste rettidige indbetaling af Draken Team Karup årskontingent er.

31. JANUAR
Hvis man ønsker at stoppe sit medlemskab af Draken Team Karup, skal man
bare undlade at betale årskontingent, så ophæves medlemskabet helt automatisk.
Med venlig Draken hilsen
Kasserer
Jørgen Jensen
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TUR TIL ENGLAND
Draken Team Karup er blevet inviteret til at deltage i COCKPIT-FEST 2020, på
Newark Air Museum www.newarkairmuseum.org i England.

Turen gennemføres i perioden, fredag den 19. til søndag den 21. juni, og den vil
foregå på følgende måde:
Cockpit: vi skal have Gedhusmuseets Draken cockpit med derover. Denne del
af turen køres i privat bil med vores trailer og går til Holland for færgeoverfart til
England. På denne del af turen er der 4 pladser og de, der vælger at følge cockpittet på vejen, tager afsted allerede om torsdagen.
Alle os andre: Vi tager fly fra Billund til Stansted, herefter lejebil til museet i Newark.
Prisen for turen kommer til at ligge på ca. 3000,- pr deltager. Vi kan desværre
ikke komme med den helt nøjagtige pris, da vi endnu ikke ved, hvor mange personer der tilmelder sig turen og netop antallet af deltagere, har stor indflydelse
på prisen på hotel og flybilletter.
Bindende tilmelding til turen senest 15. april på mail: MS@draken.dk
Michael van der Sterren
DTK Travel Manager

TUR TIL AIRBUS OG MINIATUR WUNDERLAND I HAMBORG
Draken Team Karup har i samarbejde med Skave Turistfart, arrangeret en tur til
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Hamborg i perioden, fredag den 30. til lørdag den 31. oktober 2020.
Vi kører i 4-stjernet turistbus til og fra Hamborg, hvor vi fredag skal besøge flyfabrikken AIRBUS, lørdag formiddag besøger vi MINIATUR WUNDERLAND.
Pris for turen er 1750,- (pr. person i dobbeltværelse) eller 1900,- (pr. person i
enkeltværelse). Prisen inkluderer følgende: Bus, hotel med morgenmad, kaffe/
rundstykker fredag, frokost sandwich fredag samt entre til Miniatur Wunderland.
Da AIRBUS skal have besked om deltagerne hurtigst, er det vigtigt at i tilmelder jer snarest på ms@draken.dk eller f35@draken.dk
Ved tilmelding skal følgende oplyses: Det fulde fornavn og efternavn, fødselsdato, fødeby, nationalitet og om man er studerende eller pensionist.
Seneste tilmelding er 1. oktober. Der er 30 pladser på turen, så vent ikke for
længe med tilmeldingerne.
Alle deltagere møder i Karup, vi har først rundvisning hos AIRBUS kl. 1610, så
vi skal ikke så tidligt afsted fredag. Alle deltagere får besked om afgangstidspunkt efter sidste tilmelding.
Michael van der Sterren
DTK Travel Manager

SITUATIONSRAPPORT FRA VÆRKSTED OG SHELTER 152
Som de fleste af jer ved, så er hovedparten af Draken Teams bestyrelse også
aktive på Flyvevåbnets Historiske Samling, hvor vi mødes hver onsdag, for at
nusse om de gamle fly rent vedligeholdelsesmæssigt. Her er en oversigt over
de projekter vi for øjeblikket arbejder med. Vi har et par mand beskæftiget med
en KZ II, som skal have lavet noget el-arbejde. Ud over det, skal der laves lidt
lærredsarbejde, motorskærme skal afrenses og males. Instrumentpaneler
samt sæder skal monteres, og nye hynder fremstilles. Haleplan og vinger
monteres til sidst sammen med propellen, hvorefter flyet skal startes op. Vi
håber, at det kan blive flyveklart til Danish Airshow.
Vores Harvard projekt ligger lidt stille for tiden, grundet ovennævnte KZ II. Vi
har dog fået malet motorfundamentet. Motoren er under samling i Nordjylland
efter total adskillelse og inspektion. Det lyder fra motorholdet, at motoren er i
fantastisk god stand og at man ser meget frem til at få den startet op. Vi forventer at få malet rørstellet i allernærmeste fremtid, malingen er fremskaffet
langt om længe. Det har været en sej kamp at nå hertil. Den malingskode vi
havde fra de gamle tegninger, var ikke så nem at omsætte til dagens standard.
Men vi har nået et resultat som vi er tilfredse med.
I Shelter 152 har der været fuld fart på hen over vinteren, på trods af kulde og
surt vejrlig. Det har drejet sig om at få alle fly klar til Danish Airshow, hvor vi
har en forventning om at kunne udstille alle 3 Draken fly.
A-009:
Flyet har henstået næsten urørt i shelteren, siden det ankom til Karup sidste
forår fra Flymuseet i Stauning. Det er der nu rådet bod på. Som I måske husker fra sidste medlemsblad, er der lagt en motor i, den motor der stod og tog
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plads op på gulvet. Ikke sådan at forstå, at flyet nu kan startes op, det egner
motoren sig ikke til. Vi trængte imidlertid så meget til lidt mere gulvplads, at en
indbygning af motoren var eneste måde at skaffe mere plads på. Alle fly og
motorer står nu med tørluft på til beskyttelse mod korrosion. Herefter er der
monteret yderdeltaer, flyet er herefter klart til præsentation i clean configuration.
AR-113:
Flyet har givet os en del grå hår, på grund af de mange hydraulik lækager. Disse er blevet udbedret hen over vinteren. Så nu burde det være klart til Danish
Airshow, men sådan er det bare ikke. Vi har konstateret endnu en lækage,
denne gang fra ”Hopdragningscylinderen”, den cylinder der trækker hovedbenet sammen, inden det kører op i hjulbrønden. Vi havde heldigvis en ekstra
cylinder på vores reservedelslager, så nu skal den bare udskiftes, hvilket er en
relativ ukompliceret operation. Flyet forventes udstillet med LAU-3A, tunge
bomber og måske et AIM-9B missil, hvis vi kan låne det af Museet i Gedhus.
AT-158:
Flyet er klar til Danish Airshow. Vi forventer at starte motoren i forbindelse med
”Flyspotter” arrangementet om lørdagen. Flyet forventes udstillet med en øvelsesopladning, bestående af øvelsesbomber og øvelsesraketter.
TESTBUSSEN:
Testbussen er klar til udstilling, hvis det ønskes.
HAWKEYE VOLVO ’en:
Her bliver der arbejdet på bilens bremser, vi mangler reservedele, men har et
håb om, at disse kan skaffes og at bilen dermed kan udstilles, hvis det ønskes.
ARRANGEMENTSKALENDER 2020
Bestyrelsen har fastlagt følgende program for året. Ud over de begivenheder
der fremgår af det efterfølgende, kommer der helt sikkert nogle flere ting til,
som året går. De vil blive flettet ind i arrangementskalenderen, efterhånden
som de kommer til vores kendskab.

7. marts 2020: Store Oprydningsdag. På denne dag tømmer vi shelteren for alt
vores udstyr og får gulvet fejet. Der bliver ryddet op i alle hjørner, så vi kan være bekendt at modtage alle de besøgende, der gæster os i løbet af sommerhalvåret. Vi mødes klokken 09:00 i Hovedvagten og starter dagen med kaffe
og rundstykker, hvorefter arbejdet går i gang. Foreningen er vært ved frokosten. Sidste tilmelding til dette arrangement er lørdag den 29. februar på mailadressen: f35@draken.dk
25. april 2020: Forårsklargøring. Ved dette arrangement sætter vi hydrauliktryk
på flyene og kører ror og understel godt igennem. Hvis tiden tillader det, laver
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vi normalt også en opstart af et af vore fly. Selvom du ikke er super god til det
tekniske, er du alligevel meget velkommen til arrangementet. Vi mødes i Hovedvagten klokken 09:00. Dagen starter med kaffe og rundstykker i shelteren, derefter går vi i gang med arbejdet. Foreningen er vært ved frokosten. Sidste tilmelding til dette arrangement er lørdag den 18. april på mailadresse:
f35@draken.dk
13. juni 2020: Spotterdag. Vi er blevet kontaktet med en forespørgsel, om vi i
Draken Team kunne lave en eller anden event i forbindelse med fly spotter arrangementet, dagen før Danish Airshow. Forespørgslen gik på, om vi eventuelt
kunne lave en opstart på et af vore fly. Vi har selvfølgelig svaret, at det kan vi da
sagtens. Vi skal jo alligevel forberede os til det store slag dagen efter, hvorfor
så ikke lave et aktivt indslag samtidig. Vi ser frem til at forespørgslen bliver mere konkret.
14. juni 2020: Danish Airshow. Vi tror på, at dette airshow bliver noget helt særligt, da Flyvevåbnet har 70 års fødselsdag i år. Dette arrangement kræver ingen
tilmelding, men hvis du har lyst til, eller mulighed for, at give os en hjælpende
hånd på vores stand under showet, vil vi gerne høre fra dig på mailadresse:
f35@draken.dk
19 - 21. juni 2020: Cockpitfest i England. Som omtalt tidligere i dette blad, har vi
lavet en tur til dette arrangement i Newark. Vi vil gerne have tilmeldingerne ind
hurtigst muligt, så bliver det nemmere for Michael at få de sidste ting omkring
turen til at falde på plads. Altså, tilmeld jer på f35@draken.dk jo før jo bedre.
29. august 2020: Draken Meeting. Dette arrangement er årets absolut vigtigste i
Draken Team Karup. Det er på denne dag, at vi har muligheden for at lave en
rigtig god dag for vore medlemmer. Vi mødes klokken 09:00 i Hovedvagten,
derefter er der kaffe og rundstykker. I løbet af formiddagen er der en event hvilken, er endnu ikke bestemt. Efter grillfrokosten skal vi ud at rulle en tur med
AT-158. Da dette arrangement normalt trækker mange deltagere, er det ekstra
nødvendigt, at sidste tilmeldingsfrist overholdes. Vi skal have din tilmelding senest lørdag den 22. august på mailadresse: f35@draken.dk
12-13. september 2020: Modeludstilling i Aarhus. Draken Team er inviteret til at
deltage i Modeludstillingen i Aarhus, arrangørerne synes, at det er en god ide,
hvis vi tager Museets cockpit med. Vi har selvfølgelig sagt ja tak. Nærmere om
dette arrangement i næste nummer af bladet.
10. oktober 2020: Generalforsamling. Vi mødes på FLYHIS klokken 13:00. tilmelding til generalforsamlingen på mailadresse: f35@draken.dk senest lørdag
den 3. oktober.
30-31. oktober 2020. Foreningstur til AIRBUS og MINIATUR WUNDERLAND i
Hamborg. Du kan læse en beskrivelse af turen på side 4 i indeværende udgave
af DTK-NYT. For denne tur gælder det også om at få sig tilmeldt, der er kun et
begrænset antal pladser.
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Bestyrelsesformand
John Andersen
Mail: ja@draken.dk
Kasserer
Jørgen Jensen
Mail: jj@draken.dk
Teknisk ansvarlig
Bent Pedersen
Mail: f-b.lysgaard@os.dk
Materielansvarlig
Michael V. D. Sterren
Mail: ms@draken.dk

Tekniker
Peter Madsen
Mail: pmadsen34@gmail.com
Flyvevåbnets Repræsentant
OL Henrik Schandorff Sørensen
Suppleant
H.C. Jensen
Mail: hcj@privat.tele.dk
Suppleant og webmaster
Mogens Bruun
Mail: mogens.bruun@mbsoft.dk
Suppleant
Børge Johansen
Mail: bsjokarup@gmail.com

Målsætningen for DRAKEN TEAM KARUP er: At skabe og fastholde interessen for Draken flyene: AT-158, AR-113
og A-009, således at de kan bevares for
eftertiden i flyvedygtig stand, da de udgør en særlig del af Flyvevåbnets historie.
Det er fly, som vi selv har designet efter
Flyvevåbnets behov. Blandt andet er det
avancerede elektroniske datasystem designet af Flyvevåbnets ingeniører og teknikere. Derfor har flyene stor historisk interesse. Vi kan se af design forløbet med
både F-16 og dens nu udpegede afløser
F-35, at en sådan gylden mulighed for
medindflydelse ikke mere er mulig. Derfor sætter vi en stor ære i at holde vore
Draken fly i så god en stand, som det nu
en gang er muligt.
Støt os som medlem af
DRAKEN TEAM KARUP.
Medlemskab 200:00 Kr. pr. år
Hjemmeside http://www.draken.dk
Mail: f35@draken.dk
Som medlem får du vores klubblad 3 - 4
gange om året, og du får mulighed for at
høre AT-158 og AR-113 starte op.

Bankforbindelse: ANDELSKASSEN
Kontingent kan indbetales som:
Overførsel til Reg. Nr.: 5959
Konto: 1228214
Mobile Pay til: 22400729
Kontant til kassereren
Ønske om medlemskab sendes til
f35@draken.dk
Herefter bliver du kontaktet af os.
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